
 رأٌي يف توجيه تقدمي )هارون( على )موسى( يف سورة )طه(
 حممود بن عبد اجلليل روزن

فيه تعارٌض، جاء على أحسن  يقعفال يعرتيه تناقض، وال أحكم بيانه، علَّم قرآنه، و احلمد هلل الذي 
وأشهد أن ال إله  النَّْظِم وأبلِغه، وعلى أكمل اهلَْدِي وأسبِغه، فلله احلمُد ابإلميان، وهلل احلمُد ابلقرآن.

 إال هللا وحده ال شريَك له، وأنَّ حممًدا عبده اجملتىب ونبيه املصطفى، وبعُد.
 خن حن ُّٱوجُه اجلمع بني قوله تعاىل: ويروُح به االحتماُل  ،فممَّا يغدو به االستشكالُ 

[، وقوله 122-120]األعراف:  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هن من
-46]الشعراء:  َّ يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱتعاىل: 

، إذ كيف تقدَّم [70]طه:  َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ُّٱ[ وبني قوله تعاىل: 48
يف موضع؛ مع أنَّ الُكلَّ حكايُة قول السَّحرة  يف موضعني، وتقدَّم ذكر هارون  ذكر موسى 

 يف موقٍف واحٍد؟
يف  وقد ذهب كثرٌي من العلماء أنَّ هذا الرتتيب إمنا كان ملراعاة الفواصل، فآّخر ذكر هارون 

 .1يف سورة طه ملناسبة فواصلها سوريت األعراف والشعراء ملناسبة فواصلهما، وأخَّر ذكر موسى 
بحث عن علَّة قد يقال إنَّ العطف ابلواو ال يفيد الرتتيب، وإمنا هو ملطلق اجلمع، وحينئٍذ جيب الو 

ويكون القوُل مبراعاة  –عليهما السالم  –هارون على موسى ذكر اختصاص سورة طه بتقدمي 
 الفواصل قواًل وجيًها.

أن  ، آملني من هللا اإلشكالغري أننا يف هذه املقالة ننحى منًحى آخر يف اإلجابة عن هذا 
 .واخلطل. آمني جيعلنا فيه الصائبني املقبولني، وأن جيّنبنا الزلل

فهم مل يتكلَّموا  ،السحرة ما تكلَّم بهمعىن حاصل حيكي إمنا إنَّ القرآن الكرمي فنقول وابهلل التوفيق: 
م عن لساهنم إىل اللغة ، فالقرآن يرتجِ اللغة العربية قطًعا، وإمنا كان لساهنم لسان القبط يف ذلك الزمان

  العربية.

                                                           
كشف (،  326)ص  أمنوذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل(، 664 /2درة التنزيل وغرة التأويل ) انظر: 1

 /3الربهان يف علوم القرآن )(، 235-234 /3(، والربهان يف علوم القرآن )187 املعاين يف املتشابه من املثاين )ص
339.) 
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مملوءة وكانت بالد مصر يف ذلك الزمان »قال ابن كثري:  ؛كبريًا وال شكَّ كان  عدد السحرة   مث إنَّ  
سحرة، فضالء، يف فنهم غاية فجمعوا له من كل بلد، ومن كل مكان، فاجتمع منهم خلق كثري 

  .1«غفري وجم  
 هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق ُّٱمن قوله تعاىل: ذلك يستفاُد  كما
 مب خب ُّٱ[، وقوله تعاىل: 38-36]الشعراء:  َّ من خن حن جن  مم خم حم جم

م كانوا قلُّ ما ذُكر فيهأو  [.60]طه:  َّ مت خت حت جت هب ؛ على ما فيه أربعني عددهم أهنَّ
ا أهنم كانوا أربعني عنه أيضً  يو ورُ »؛ بقوله: من ضعف وَنَظٍر؛ نسبه ابن كثرٍي البن عبَّاس مضعًَّفا

 حط مض ُّٱا من بين إسرائيل أمرهم فرعون أن يذهبوا إىل العرفاء، فيتعلموا السحر. وهلذا قالوا: غالمً 

 .2«[ ويف هذا نظر73]طه:   َّ حك جك مق مفحق خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ
هللا رضي  –ل أيًضا عن ابن عّباس قِ تناقضه مع ما نُ  –وهللا أعلم  –قلُت: وكأنَّ وجه النَّظر 

 عنه أهنم كانوا يف رواية عطاءو  .3 أصبحوا سحرة وأمسوا شهداءسبعني رجاًل أهنم كانوا  -عنهما 
جيب  ُتشعر أبنه[ 37]الشعراء:  َّ جم هل مل خل ُّٱعبارة املأل ألنَّ و  .4سبعني ألف رجل

املصريِّ طر وفرعون ابسٌط نفوذه على القُ ال غالًما متعلًِّما،  ؛رأًسا يف هذا الفنّ  املطلوبيكون أن 
إىل إحضار أربعني غالًما، واملناظرة  –وهو قادر  –كله، فكيف يعدل عن إحضار أساطني الفنِّ 

 ضمان حسِمها.مصريية يُهمه 
واٌل يف وقد ُنسبت ألعيان املفسرين أقال تطمئنُّ له الن َّْفس، غالًما ساحرًا فالقول أبهنم أربعوَن 

أهنم كانوا والقاسم بن أيب بزة وعن عكرمة  ،5كانوا تسع مائة  أهنم عكرمة وابن جريج فعنعددهم؛ 
وعن كعب قال: كان سحرة  ،7أهنم كانوا مثانني ألًفابن كعب وحممد وعن ابن املنذر  ،6سبعني ألًفا
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وقال  .2كانوا مخسة عشر ألًفا  ووهب بن منبه: حممد بن إسحاق وعن ،1فرعون اثنا َعَشر ألًفا
  .3االسدي: بضعة وثالثني ألفً 

كان كبريًا؛ حبيث يصعب على   همفالظاهر أنَّ عددالدقّة يف عددهم؛  صيلوبغضِّ النظر عن حت
م كانوا  م كانوا من أحناء الُقطر ؛ ذاهتا ابللفظة ينطقونالعقل أن يتصوَّر أهنَّ مع األخذ يف االعتبار أهنَّ

فأهل مصر يف زماننا ال يتحدثون هلجة واحدًة،  ، والعادة قاضية أبهنم ال يتحدثون هلجةً املصريِّ كلِّه
كمركزية اللغة العربية    جتعل اتفاقهم على هلجة واحدة أمرًا ممكًنا؛على ما يف زماننا من عواملَ واحدًة؛ 

  .وتوفُّر سبله وتنوعها الدينية والثقافية، وكسهولة االتصال وسالسته
 كانأم  هل كان كلُّ ساحٍر ميثِّل نفسه فقط، يتحدَّث ابمسها،  لنا أن نتساءل:هبذا ففإذا سلَّمنا 

 ؟ينوبون عنهم يف ذلكمنهم  نوْ صطفَ مُ هناك 
 جابة ال خترج عن ثالثة احتماالت:واإل

شخًصا هو َمن تفاوض  وكَّلواأن يكون هناك من يتحدث بلسان السحرة؛ حبيث إهنم  األول:
 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ُّٱ، كما ُأشار إليه قوله تعاىل: أوَّاًل مع فرعون
؛ مثَّ تفاوض مع موسى [،114-113]األعراف:   َّ مب خب  حب جب هئ مئ خئ

  َّ  جسحس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ُّٱٱقوله تعاىل:كما أشار إليه 
  .بعد اندحارهم أمام موسى العاملنيربِّ م بإمياهنَ  فرعونأعلن لمثَّ [، 116-115]األعراف: 

تناسب قد املصطفاة للحديث ابمسهم الفئة تلك عدد نَّ فاألقرب أفإن هذا هو ما حدث فعاًل، 
كثرة عددهم واختالف هلجاهتم وأحنائهم مع  السحرة؛ ليكونوا معربين عن اجلميع جمموع عدد  مع

 ويف هذه احلال يكون القرآن قد حكى حاصل معىن ما تكلَّمت به هذه اجلماعة. ،كما ذهبنا
ُُجلة القرآن قد حكى يكون ، و فقط عنها عربَّ و بلسان نفسه،  قد حتدَّثأن يكون كل  : الثاين

 ، ولذا أثبت يف كلِّ موضٍع ما ليس يف اآلخر.أقواهلم
قد أُوكلوا  ةفئ  موسىمث مع  فرعون تفاوضوا مع  َمن أنَّ  ؛وهو ما متيل إليه النفس :الثالث

على قواعد املباراة، مث بعد أن جرت مع موسى لالتفاق ، مث أجرهمملقابلة فرعون لالتفاق على 
تلقائيًّا غري مرتَّب  سجودهم ، ورأوا ما رأوا مل يتمالكوا أن خرُّوا ُسجًَّدا، فجاءاألحداث مبا جرْت به

وحينئذ ال  .القرآن لفظ ظاهر ذاوه ،ستدعاهم إليه ما ظهر هلم من برهان صدق موسى ؛ بل اله
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صادرة عن اجلميع ابللفظ نفسه، وإن كان  سجودهمحال  عقل أن تكون العبارة الصادرة عنهميُ 
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، ولذلك ُعربِّ عنها مرتني بقوله تعاىل: املعىن املراد واحًدا يف اجلملة

 ىف يث ُّٱ[، ومرة بقوله تعاىل: 48-47، والشعراء: 122-121]األعراف:  َّ مم خم

 [.70]طه:  َّ مك لك اك يق ىق  يف
السحرة  بعضول مَّا كان االختيار الثالث هو األقرب إىل العقل واملنطق، فالذي نذهب إليه أنَّ 

كل    –أخرى  طائفةٌ  ونطقتموسى على هارون،  ه تقدميُ ا حاصلُ مب –كل  بلسانه وهلجته   - نطقوا
أولئك يف الذكر هم هارون على موسى. والذين قدَّموا هارون  ه تقدميُ ا حاصلُ مب –بلسانه وهلجته 

م اخلاصة الذين فاوضومها، وفصاحته، الذين نظروا إىل حديث هارون بني يدي موسى،  واألشبُه أهنَّ
إذ ألقى عصاه فإذا هي  أولئك الذين رأوا فعل موسى بني أيديهميف الذكر هم موا موسى والذين قدَّ 

يف الذكر مما مسعوه وأبقى أبلغ يف التأثري  ما رأوهول مَّا كان السحرة،  ُجهوروهم ، تلقف ما أيفكون
 هارونيف الذِّكر أكثر من عدد َمن قدَّموا   موسىكان عدد َمن قدَّموا منه لتأخره يف احلدوث؛  

 وهللا أعلم.! هلفتأمَّ  ،واحدة مرةهارون ذكر موسى مرتني، وتقدم ذكر ، ولذا تقدَّم 
 . على موسى هارون ذكر ه بتقدمي طوجه اختصاص سورة البحث يف ويبقى 

يف سورة طه أكثر من  املتدبِّر لسياق السور الثالث يتَّضح له جليًّا حضور ذكر هارون إنَّ  
، وذكره بنيَ حضوره يف سوريت األعراف والشعراء، فناسب أن يتقدَّم يف السورة اليت كان حضوره فيها أَ 

 يف السور الثالث: –عليه السالم  –وإليَك مظاهر حضور هارون  فيها أكثر.
منها أربع مرات يف سورة  يف القرآن الكرمي عشرين مرة؛بلفظه  –عليه السالم  –ذُكر هارون . 1

مرتني يف كلٍّ من سورة األعراف، وسورة مرمي، وسورة الشعراء وسورة الصافات، ومرة واحدة طه، و 
يف كل سورة من سور البقرة والنساء واألنعام واألنبياء واملؤمنون والفرقان والقصص. على أن املذكور 

 والشعراء . أي أنَّ ذكره يف سورة طه وحدها يساوي ذكره يف سوريت األعرافيف البقرة )آل هارون(
 .نْي تَ جُمَتِمعَ 

هو املذكور يف  –عليه السالم  –موسى هارون  استنباءيف ِذكر  فصياًل تأكثر مواضع القرآن . 2
  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱإذ قال: سورة طه 

، أصاًل  وهذا مل يذكر يف األعراف [.35-29]طه:  َّ خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل
 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ ُّٱر يف الشعراء خمتصرًا يف قوله تعاىل: وذُكِ 
 [.13-12]الشعراء:  َّ مح جح مج  حج مث
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 رن مم ُّٱيدلُّ على ذلك قوله تعاىل:  أكثر ظهورًا يف سورة طه، شخصية النيب هارون . 3

 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن

 حط مض خض حض جض  مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت

 حم جم هل مل خل  حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ

وهذا غري مذكور  فاخلطاب مطَّرد ابلتثنية.، [48-42]طه:  َّ هن  من خن حن جن مم خم
 جع مظ حط خضمض حض  ُّٱيف األعراف، ومذكور ابختصار يف سورة الشعراء؛ قال تعاىل: 

ولعل  [.17-15]الشعراء:  َّ جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع
 َّحق مف خف حف  ُّٱ[، ويف الشعراء: 47]طه:  َّ مظ حط مض خض ُّٱ :يف طهابلتثنية التعبري 

الرسول كما ثىن  ىنَّ فإن قلت: هال ثَ »قال الزخمشريُّ:  .يثبُت استقالاًل هلارون  ؛[16]الشعراء: 
مبعىن  مَّ  عل ثَ ل، ومبعىن الرسالة، فجُ : الرسول يكون مبعىن املرسَ ؟ قلتُ َّ مظ حط مض ُّٱيف قوله 

 -مبعىن الرسالة فجاز التسوية فيه -يف الشعراء يعين  –فلم يكن بّد من تثنيته، وجعل هاهنا  ،لاملرسَ 
 .1بني الواحد والتثنية واجلمع -إذا وصف به

 وقائم مبهاّم النبوة يف غيابه أوضُح وأمتُّ يف سورة طه: حضور شخصية هارون كخليفة ملوسى. 4
 يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱوذلك قوله تعاىل: 

 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب
 زي ري ٰى ين ىن نن  زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف

 [.94-90]طه:  َّ جئ  يي ىي ني مي
 –يف الشعراء، وذُِكر يف األعراف؛ غري أنَّه مل يُذكر به نّص مراجعة هارون مل يُذكر املوقف وهذا 

 لبين إسرائيل. –عليه السالم 
يف السور الثالث أثبتته سورة طه مبا مل يرد  –عليه السالم  –فأنت ترى أنَّ ما يتعلَّق بذكر هارون 

 أصاًل يف سوريت األعراف وطه، أو أثبتته بتفاصيَل مل ترد يف السورتني الكرميتني مع ذكره هبما.
 وهللا تعاىل أعلم. فلذا انسب اختصاص سورة طه بتقدمي ذكر هارون على ذكر موسى.

 واحلمد هلل رب العاملني.
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